Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.9. – 31.12.2011
Název MAS: MAS Mikroregionu Telčsko, o. s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petra Karásková, manažer
kontakt: mas@telcsko.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové
aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
-

účast na zasedání Celostátní sítě pro venkov v Jihlavě
zasedání výběrové komise výběr projektů z II. výzvy 2011
účast na výjezdním semináři místních akčních skupin z Vysočiny u MAS Posázaví
účast na národní konferenci Venkov 2011 – propagace MAS Telčsko, navázání
kontaktů
školení pro příjemce dotace z Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko
zasedání výkonné rady – schválení závěrů evaluace
zasedání programového výboru- evaluace a příprava aktualizace SPL

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
-

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
problémy při realizaci IV.1.1
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

-

další
za uplynulé období nenastaly žádné problémy

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
ve Fichích ani v SPL: žádné změny nebyly ve sledovaném období provedeny, připravuje
je jejich aktualizace
5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 1
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
na místě realizace 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 25
Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin

Náplň práce

Eva Skálová

Pracovní smlouva

½

/ 352

manažer

Petra
Karásková

Pracovní smlouva

½

/ 452

manažer

Petra
Šalandová

Pracovní smlouva

½

/ 352

účetní, admin.
pracovnice

Roman Pokorný

DPP

30

DPP/DPČ

Poznámka

zajištění
počítačové sítě

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
realizace projektu spolupráce Regionem Renesance nejen po stopách historie,
příprava libret, příprava výběrových řízení na stavební práce, na vybavení,
realizace stavebních prací
realizace sportovně -společenského odpoledne pro všechny z území MAS.
podání žádosti o dotaci pro NNO z MMR
realizace projektu MAS Telčsko 2011, podpořeného ze Zásad kraje Vysočina vydávání měsíčního zpravodaje MAS
spolupráce na realizaci projektu
s podnikateli v cestovním ruchu)

Města

Telč:

Města

v rozletu

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
vypsání, administrace a odevzdání RO SZIF v Brně I. výzvy 2012
realizace výjezdního semináře MAS
aktualizace Fichí a SPL
příprava a podání projektu Spolupráce

Datum:

Podpis:

(spolupráce

